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Deputado pede urgência na redistribuição dos kits
de merenda escolar no Paraná durante a pandemia

E

m requerimento protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado
estadual Luiz Fernando Guerra
(PSL) solicita esclarecimentos ao
governador do Estado, Carlos
Massa Ratinho Junior, e ao secretário de Educação e Esporte,
Renato Feder, sobre a suspensão da distribuição dos kits de
merenda escolas para famílias
de alunos na rede pública estadual de ensino que fazem parte
de programas sociais, e a adoção de providências para sua
urgente retomada.
Esta importante iniciativa
social foi implantada pelo Poder
Executivo no início da pandemia por meio do Decreto n.4319/
2020. À época o deputado Guerra havia protocolado um requerimento propondo que os demais alunos e seus familiares em
situação vulnerável da rede pública estadual fossem beneficiados com a distribuição de alimentos, não somente aqueles
inscritos no Bolsa Família.
Os kits, compostos por arroz,
feijão, macarrão, farinha de milho, açúcar e óleo de soja, entre
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Requerimento foi encaminhado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao secretário estadual de Educação, Renato Feder

Deputado Luiz Fernando Guerra (PSL)

outros alimentos, foram distribuídos nas 2.143 unidades escolares e beneficiavam diretamente as famílias de 231 mil alunos, regularmente inscritos em
programa social. Eles foram enviados para as escolas por meio
do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
(Fundepar), e cada instituição recebia a quantidade correspondente ao número de alunos matriculados.
A ação foi organizada com o
intuito de manter as refeições

dos estudantes que, em virtude
da pandemia, deixaram de fazêlas nas escolas. Neste ano, entretanto, as entregas foram suspensas.
"A crise causada pela pandemia de Covid-19 trouxe inúmeros problemas para a população,
causando o empobrecimento de
muitos paranaenses por conta
do desemprego e perda de renda. Sendo assim, a retomada da
entrega dos kits de merenda vai
garantir que muitos estudantes
e suas famílias tenham acesso fa-

cilitado aos alimentos durante o
período de suspensão das atividades escolares", reforçou o deputado. O requerimento também destaca ainda que, caso
haja necessidade, os órgãos e
entidades competentes poderão
requisitar o auxílio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e das forças de segurança vinculadas à Secretaria Estadual de
Segurança Pública (Sesp) para
colaborar com a entrega dos kits
das merendas.
Da mesma forma, o documento ressalta "que para garantia do abastecimento de gêneros
necessários e essenciais à população, os municípios do Estado
do Paraná deverão considerar,
em regime de colaboração no
enfrentamento da emergência de
saúde pública, a adoção de todas as medidas necessárias para
que não restrinjam o ingresso e
a saída de pessoas e veículos de
seus limites territoriais ressalvadas aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias competentes, conforme estabelecido na
Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020".

Os atletas Gustavo Saldo, de
17 anos, Rafaela Raurich, 20, e
Fernanda Goeij, 20, trouxeram
7 medalhas (5 ouros, 1 prata e 1
bronze) para Curitiba no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, que aconteceu
em Buenos Aires (Argentina), de
16 a 19 de março.
Os jovens são beneficiários
do Programa de Incentivo ao
Esporte da Prefeitura de Curitiba, coordenado pela Secretaria
Municipal do Esporte, Lazer e
Juventude (Smelj), e ajudaram
a Seleção Brasileira de Natação
a conquistar o 2º lugar geral da
competição internacional.
Gustavo Saldo conquistou já
no primeiro dia (16) a medalha
de ouro na prova de 4x200m Livre, integrando a equipe do
revezamento masculino formada
ainda por Murilo Sartori, Pablo
Vieira e Lucas Peixoto, que fecharam a prova em 7m24s32. A

SATIRO SODRÉ/CBDA

Atletas curitibanos são destaque no Campeonato Sul-Americano

Na imagem, Rafaela Raurich

segunda medalha do atleta de
Curitiba veio no último dia da
competição, ao conquistar o
ouro nos 200m borboleta, com
o tempo de 1m58s76.
Um dos destaques da competição, a curitibana Rafaela Raurich subiu ao pódio todos os
dias, trazendo na bagagem 5
medalhas, sendo 3 de ouro, 1

prata e 1 bronze. Ainda no primeiro dia da competição (16) a
equipe do revezamento feminino, com Rafaela Raurich, Giulia
Chicon, Fernanda Andrade e
Sofia Rondel, conquistou o ouro
ao completar a prova dos
4x200m - Livre em 8m15s35,
mais de 5 segundos à frente da
Argentina. Rafaela conquistou

também na quarta-feira (17) a
medalha de ouro nos 200m Livre (2m01s83), na quinta (18)
o bronze no revezamento
4x100m - Livre e, para fechar
como o grande destaque no último dia da competição, conquistou a medalha de ouro nos
200m borboleta. Em seguida,
voltou à piscina para ganhar a
prata nos 400m - Livre.
Fernanda de Goeij, que ainda está se recuperando de problemas de saúde, conquistou a
4ª colocação nas provas de 50m
costas, com o tempo de 29s62,
e nos 100m costas, com o tempo de 1m03s20. Apresentando
um bom ritmo de nado durante
as disputas e somando pontos
importantes, a atleta curitibana
contribuiu para a 2ª colocação
geral da Seleção Brasileira na
competição. O Brasil ficou atrás
somente da seleção anfitriã da
Argentina.
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Horóscopo do Dia
ÁRIES - Mantenha as coisas da forma mais natural possível, carregue a ao
seu lado a grande e forte
energia que vem do astro
rei.
TOURO - Você receberá
uma missão que pode
cumprir, mas para isso
precisará deixar algumas
outras coisas para trás. O
planeta Marte e o distante planeta Plutão irão fazer com que fique mais
depressiva agora.
GÊMEOS - Procure ficar
longe de tudo que gere
uma perigosa curiosidade
sobre aquilo que não lhe
pertence neste momento.
O Ar pode até ser seu
amigo, mas não fará tanta
diferença agora.
CÂNCER - Poderá ir diretamente ao encontro do
que estiver emocionalmente ligado a você agora. O planeta Marte fará
coisas boas com essas
suas emoções neste momento.
LEÃO - O planeta gasoso
Netuno mandará um
grande brilho azul para
você, isso mostrará o seu
lado mais carismático.
VIRGEM - Terá algumas
dificuldades para se manter firme, pois tudo tende a ser mais frágil neste
momento. O elemento
Terra aparecerá favoravelmente para você.
LIBRA - As movimentações que ocorrem em
grande escala irão ser
muito interessantes, o
planeta Saturno trará
uma nobre energia para
você. Ficará em uma balança bem equilibrada
agora.
ESCORPIÃO - No planeta Plutão poderá resgatar
determinadas coisas que
ficaram muito distantes
de você agora. Se quer
vencer precisa focar em
tudo o que pode fazer
para evoluir.
SAGITÁRIO - Sua fonte
inesgotável de energia se
encontrará no planeta de
Júpiter agora, com muitas
coisas boas.
CAPRICÓRNIO - No planeta de Marte virá toda a
energia possível para a
sua constelação mudar de
boa forma. Tudo virá a lhe
transformar da melhor
forma possível.
AQUÁRIO - O que acontecer no planeta Mercúrio
fará uma grande diferença na sua vida pessoal.
PEIXES - Na passagem do
satélite Lua virão momentos muito bons para você
que é do signo de Peixes.

